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 خدا نامبه

 رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة با ييآشنا

ـ  بند موجب به رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة  و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و نيقـوان  اصـالح  قـانون  3مـادة  كي

 ياسـتانداردها  نشـر  و نيدوت ن،ييتع فهيوظ كه است كشور يرسم مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق

  .دارد عهده به را رانيا) يرسم( يمل

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب يفن يها ونيسيكم در مختلف يها حوزه در استاندارد نيتدو

 ،يديـ تول طيشرا هب توجه با و يمل مصالح با همگام يوكوشش شود يم انجام مرتبط و آگاه ياقتصاد و يديتول ،يپژوهش ،يعلم

 كننـدگان، مصـرف  دكننـدگان، يتول شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است يتجار و يفناور

 سينو شيپ .شود يم حاصل يدولت ريغ و يدولت يها سازمان نهادها، ،يتخصص و يعلم مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

ـ  يها ونيسيكم ياعضا و نفع يذ مراجع به ياهنظرخو يبرا رانيا يمل ياستانداردها  از پـس  و شـود يمـ  ارسـال  مربـوط  يفن

 رانيا )يرسم( يمل استاندارد عنوان به بيتصو صورت در و طرح رشته آن با مرتبط يمل تةيكم در شنهادهايپ و نظرها افتيدر

  .شود يم منتشر و چاپ

 كننـد  يمـ  هيـ ته شده نييتع ضوابط تيرعا با زين صالحيذ و دمن عالقه يها سازمان و مؤسسات كه يياستانداردها سينو شيپ

ـ  اسـتاندارد  عنوان به ب،يتصو درصورت و يبررس و طرح يمل تةيدركم ـ ا يمل  ب،يـ ترت نيبـد  .شـود  يمـ  منتشـر  و چـاپ  راني

ـ ا يمل استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود يم يتلق يمل يياستانداردها ـ  ةتـ يكم در و نيتـدو  5 شـمارة  راني  يمل

  .باشد دهيرس بيتصو به دهديم ليتشك استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

ـ  سازمان ياصل ياعضا از رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة ـ  نيب (ISO)اسـتاندارد   يالملل
ـ  ونيسـ يكم 1 ـ  نيب  يالملل

2ك يالكتروتكن
(IEC) 3 يقانون يشناس اندازه يالملل نيب سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  ونيسـ يكم 

  ييغذا
5
(CAC) يهـا  يازمندين و يكل طيشرا به توجه ضمن رانيا يمل ياستانداردها نيتدو در .كند يم تيفعال كشور در 

 .شوديم يريگبهره ينالملليب ياستانداردها و جهان يصنعت و يفن ،يعلم يشرفتهايپ نيآخر از كشور، خاص

 مصـرف  از تيـ حما يبـرا  قـانون،  در شـده  ينـ يب شيپ نيمواز تيرعا با تواند يم رانيا يصنعت تقايتحق و استاندارد مؤسسة

 و يطـ يمح سـت يز مالحظـات  و محصـوالت  تيـ فيك از نـان ياطم حصـول  ،يعمـوم  و يفرد يمنيا و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  اقـالم  اي / و ر كشو داخل يديتول محصوالت يبرا را رانيا يمل ياستانداردها از يبعض ياجرا ،ياقتصاد ـ  ،يواردات  بيتصـو  اب

 ياجـرا  كشـور،  محصـوالت  يبرا يالملل نيب يبازارها حفظ منظور به تواند يم مؤسسه . دينما ياجبار استاندارد، يعال يشورا

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  دنيبخشـ  نـان ياطم يبـرا  نيهمچن . دينما ياجبار را آن يبنددرجه و يصادرات يكاالها استاندارد

 و تيـ فيك تيريمد يها ستميس يصدورگواه و يزيمم ،يبازرس آموزش، مشاوره، نةيزم در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه نيا استاندارد مؤسسة ، سنجش ليوسا )يواسنج( ونيبراسيكال مراكز و ها شگاهيآزما ،يطيمحستيز تيريمد

 دييـ تأ نامـة يگواه الزم، طيشـرا  احـراز  صـورت  در و كنـد  يم يابيارز رانيا تيصالح دييتأ نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 ليوسـا  )يواسـنج ( ونيبراسـ يكال كاهـا، ي يالملل نيب دستگاه جيترو .كند يم نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به تيصالح

ـ ا فيوظا گريد از رانيا يمل ياستانداردها سطح يارتقا يبرا يكاربرد قاتيتحق انجام و گرانبها فلزات اريع نييتع سنجش،  ني

 .است مؤسسه

  

                                                
 رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين  يون فنيسيكم

   –مايع و جامده فاضالب يتخلبراي  گرمانرم هاي لوله كشي پالستيكي سيستم –ها  كيپالست«

  »روش آزمون - باال يدر دما ين مقاومت درمقابل چرخه حرارتييتع

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : سيرئ

  ، محسنمعصومي

  )ندسي پليمردكتراي مه(

  

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

    :ريدب

  ، محمد تقي                      مقامي

  )فوق ليسانس شيمي(

  

  ايراناستانداردو تحقيقات صنعتي سازمان 

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  احمدي، زاهد

  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  شركت جهاد زمزم

  اوجاقي، حميدرضا

  )زبان انگليسيليسانس (
  

  انجمن لوله و اتصاالت پلي اتيلن

  بهمن، صفرعلي

  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  شركت صنايع پي وي سي ايران

  خاكپور، مازيار

  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  شركت ساوه صنعت بسپار

  شبستري، سينا 

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  شركت آب حيات

  ، سعيدشفيعي

  )ندسي پليمردكتراي مه(

  

  شركت دلساگستر 

  عيسي زاده، احسانعلي

  )ليسانس مهندسي پليمر(
  

  شركت گسترش پالستيك
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  فاروقي، آرمان

  )ليسانس مهندسي صنايع(

  

  شركت اورامان غرب

 كوشكي ، اميد

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(

  شركت نوآوران بسپار
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  ش گفتاريپ

  

  -ع و جامـد يمـا  فاضـالب  سيستم هاي لوله كشي پالستيكي گرمانرم براي تخليه –پالستيك ها  " استاندارد

 يهـا  ونيسـ يدركم آن سينو شيپ كه " روش آزمون -رارتي در دماي باالتعيين مقاومت درمقابل چرخه ح

 اجالس نيششصد و سوم در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و استاندارد سازمان توسط مربوط

 اسـتناد  به نكيا ، است گرفته قرار بيتصو مورد 21/12/1387 مورخ مريوپل ييايميشاستاندارد يمل تةيكم

 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح قانون 3 مادة كي بند

   .شوديمنتشر م رانيا يمل استاندارد عنوان به ، 1371

خـدمات،   و علوم ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم عمواق در رانيا يمل ياستانداردها

ن، يبنـابرا  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا

  

 :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يمنبع و ماخذ

  
DIN EN 1055: 1996, Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge 

inside buildings – Test method for resistance to elevated temperature cycling
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ع و يماه فاضالب يتخلبراي  گرمانرم يكيپالست يكشلوله هاي  سيستم –ها  كيپالست

  روش آزمون -تعيين مقاومت درمقابل چرخه حرارتي در دماي باال  - جامد

  و دامنه كاربرد هدف   1

ه ب ،هاي لوله كشي پالستيكي مقاومت سيستمن ييتعروشي براي آزمون  يارائه اين استانداردن يهدف ازتدو

يا مدفون در خاك درمحدوده بناي ) Bعالمت  با(ها داخل ساختمان مايع و جامدمنظور تخليه فاضالب 

    .استدر دماي باال  يحرارتچرخه  1500درمقابل  ،)UDيا  BDبا عالمت (ساختمان 

  .مي كند يابيرا ارز 2و مقاومت درمقابل شكم دادن 1يرينشت ناپذاين استاندارد، 

  

  .گردد يرائه م، در استاندارد مرجع ا "B"ل يكاربرد، از قب يف حوزه هايتعر –  يادآوري

  

  يالزاممراجع    2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   

  .شود ين استاندارد محسوب مياز ا يآن مقررات  جزئ

آن  يبعد يدنظرهايه هاوتجديخ انتشارارجاع داده شده باشد،اصالحيباذكرتار يكه به مدرك يدرصورت   

خ آن ها ارجاع شده است ،همواره يكه بدون ذكرتار يدرموردمدارك.ست يران نيا ين استانداردمليموردنظرا

  .ان ها مورد نظر است يبعد يه هايدنظر و اصالحين تجديآخر

  :است ين استاندارد الزاميا ير برايجع زااستفاده از مر   

لوله، اتصاالت و سيستم لوله كشي پلي  -پالستيك ها  ،1386سال  :9119به شماره استاندارد ملي ايران - 1

  ها ويژگي -مورد مصرف در تخليه فاضالب ساختمان  –) PVC-U(وينيل كلريد سخت 
2- ISO/TR 7024, Above-ground drainage – Recommended practice and techniques for 

the installation of  unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) sanitary pipework for 

above-ground systems inside buildings 

  

  ف و نمادها ي، تعاراصطالحات  3

  :رود يبه كارمزير  يو نمادها تعاريف ،در اين استاندارد، اصطالحات

  فياصطالحات و تعار  1- 3

  )dn( ياسم يقطر خارج  1- 1- 3

استاندارد ( )DN/OD( شده به يك اندازه اسميقطر خارجي مشخص ، بر حسب ميلي متر ، اختصاص داده 

  ).9119ران به شماره يا يمل

                                                
1 - Leaktightness 

2 - Sagging 
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  )LE( فاصله انبساطي  2- 1- 3

  .منظور اجازه دادن به انبساط سيستمه مادگي و نرگي قرار داده شده در آن بك ي تهفاصله بين 

  هطول آزاد بين نقاط تثبيت شد  3- 1- 3

  زميني سيستم لوله كشي  دو دهنة مراكز تكيه گاهي در كارگذاري روبين  مجاز فاصلهحداكثر 

  

    نمادها  2- 3

  استفاده مي شود ISO/TR 7024ارائه شده در استاندارد  يدر اين استاندارد، نمادها
  

  روش اصول  4

با استفاده از  يدرمعرض الگوي معيني از چرخه حرارتن يچرخه مع يتحت تعدادو اتصاالت ها مجموعه لوله 

 يدر محدوده اميزان شكم دادن لوله ز ينو  اتصال يمحل ها يرينشت ناپذآب گرم و سرد قرار گرفته، و 

  .مورد بررسي قرار مي گيردمشخص 

  

  :هاي ارجاع دهنده به اين استاندارد روش آزمون، قيد شده است عوامل زير در استاندارد ويژگي –  يادآوري

  ).ده شوديد 6بند ( يمادگ- ك لولهيمحل اتصال  يبرا) LE( يحداقل مقدار فاصله انبساط

  

  ل الزميوسا  5

  دماسنج  1- 5

مجموعه آزمون با حدود  يآب ورود يانطباق دما يبررس ييدما، كه توانا يرير ابزار اندازه گيا سايدماسنج 

  ).ده شوديد 6و بند  3-5، 2- 5 يربندهايز(مشخص شده را داشته باشد  ييدما

  

 7بند (زمان مربوط را داشته باشد -دما يا كنترل چرخه هايثبت  ييدما توانا يريد كه ابزار اندازه گشو يه ميتوص –  يادآوري

  ).ده شوديد

  

  آب سردمنبع   2- 5

داشته باشد ) Cº )5 ± 15ر از آب را در ير زيفراهم كردن مقاد ييقه، توانايدق 4د، هر يآب سرد بامنبع 

  ):ده شوديد 3-7بند ريز(

  ه؛يثان )60 ± 2(تر در يل )A ،)5 ± 30 برنامه يبرا - الف

 .هيثان )60 ± 2(تر در يل )B ،)5 ± 15برنامه  يبرا -ب

  

  آب گرممنبع   3- 5
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داشته باشد ) Cº )2 ± 93ر از آب را در ير زيفراهم كردن مقاد ييقه، توانايدق 4د، هر يمنبع آب گرم با

  ):ديده شود 3-7ربند يز(

  ه؛يثان )60 ± 2(ر در تيل )A ،)5 ± 30برنامه  يبرا - الف

 .هيثان )60 ± 2(تر در يل )B ،)5 ± 15برنامه  يبرا -ب

  

  ر سرپوش هايا سايدرپوش ها   4- 5

  ).ده شونديد 4- 7و  1- 7 يربندهايز( شوند يآب استفاده م يموقت خروج يريمنظور درزگه درپوش ها ب

  

  لوله يشكم دادگ يريابزار اندازه گ  5- 5

، برحسب كاربرد، تا دقت  3و  2، 1 يلوله را مطابق شكل ها يشكم دادگ يريندازه گا ييد تواناين ابزار بايا

  ..متر داشته باشد يليم 1/0
  

  يه گاهيتك يبست ها  6- 5

مهار اجزاء سيستم لوله كشي و بست هاي ت يبا قابل) ت شدهينقاط تثب( يلنگر يها شامل بست ها ن بستيا

 و شكل 6بند ( وله كشي بدون جلوگيري از حركت طولي مي باشندراهنما با قابليت نگهداري اجزاء سيستم ل

  ).ده شونديد 3و  2، 1هاي 

  

  آزمون مجموعه  6

اتصاالت  باافقي از لوله  بايتقردو مجموعه و اتصاالت  باعمودي از لوله ها  يمجموعه اآزمون شامل  دستگاه

  :دارد ينحوه مونتاژ به نوع حوزه كاربرد اجزاء بستگ .مي باشد

  ؛)Bفقط حوزه كاربرد (داخل ساختمان ها  يستم هاياجزاء مورد استفاده در س يبرا - فال

در خاك  مدفون يستم هاياجزاء مورد استفاده در س يبرا "الف"به عنوان مكمل مجموعه آزمون حالت  -ب

  )UD و BD كاربرد يحوزه ها(درمحدوده بناي ساختمان 

) UDو  BDحوزه هاي كاربرد ( 2، شكل )Bقط حوزه كاربرد ف( 1نمونه اي از مجموعه هاي آزمون در شكل 

اده شده است؛ كه در آن دنشان ) متر ميلي 40اسمي كوچكتر از  يهابراي قطر Bحوزه كاربرد ( 3و شكل 

 يحوزه ها يبرا. نشان داده شده است يريتصو يا محل اتصال با عالمت هايها، مكان ها و انواع اتصال 

مكان و . رنديان آب قرار گيدر جهت جر جوشمونتاژ شوند كه خطوط  يد طوريبا، اجزاء UDو  BDكاربرد 

محل به عنوان مثال، (د مناسب باشد يستم تحت آزمون بايس ياتصال مورد استفاده برا) يها(نوع محل 

در  يمنظور اجتناب از تنش اضافه ب). واشر آب بند يدارا ، محل اتصالي، محل اتصال جوشياتصال چسب

دكننده و هرگونه استاندارد يتول يها د مطابق با دستورالعملياتصال با) يها(آزمون، مونتاژ محل مجموعه 

ا گزارش يمشخص كردن  ينمادهاي مورد استفاده برا. و نصب باشد يكارگذار يه شدة قابل كاربرد برايتوص

  .باشد ISO/TR 7024د مطابق با استاندارد ياز مجموعه آزمون با يريگ
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ت و راهنما، بدون يتثب يا چارچوب محكم با استفاده از بست هايوار يك دي يد رويآزمون بانصب مجموعه 

  .ردياز مجموعه آزمون، انجام گ يگريت ديچ حمايه

ا پشت يها  ير مادگيا زيهر طول لوله  يها يمادگ يرو ماًيد مستقير بست ها بايسار، يجز در موارد زه ب

  :رنديها قرار گ يمادگ

شود  يم يريلوله اندازه گ ياحتمال يكه شكم دادگ يي، جاياز ورود يبا افقيله در خط تقرن لوياول - الف

  ؛)ده شودي، برحسب كاربرد، د 3ا شكل ي 2، شكل 1شكل (

 4/0شه ين بست ها هميصورت فاصله ب نيمتر، كه درا يليم 40كوچكتر از  ياسم يلوله با قطر خارج -ب

  باشد؛ يمتر م

  .باشد dn10د كمتر از ينبا ي، فاصله بست هاي راهنما از همفقبا ايتقر يمجموعه ها در
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هاي  براي سيستم) چرخه 1500(دماي باال  در يحرارت آزمون چرخه منظوره نمونه اي از مجموعه آزمون ب - 1شكل 

  )Bفقط حوزه كاربرد (لوله كشي داخل ساختمان 

A  : مادگي داراي واشر آب بند مطابق با استانداردISO/TR 7024  

B  :نقاط تثبيت  

C  :بست هاي راهنما   

D  :آب سرد  

E  :آب گرم  

F  :دادگي نقطه اندازه گيري شكم  

G  :لوله  
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هاي  براي سيستم) چرخه 1500(دماي باال  در يحرارت رخهآزمون چ منظوره نمونه اي از مجموعه آزمون ب - 2شكل 

  )UDو  BDحوزه هاي كاربرد (مدفون درخاك در محدوده بناي ساختمان لوله كشي 

  

واشر آب بند به عنوان مثال نشان داده شده  ياتصال دارا ي، محل ها2و  1 يآزمون شكل ها يدر مجموعه ها –  يادآوري

  .تواند استفاده شود يز مياتصال ن يانواع محل ها ريبسته به نوع اتصال، سا. است

A  : مادگي داراي واشر آب بند مطابق با استانداردISO/TR 7024  

B  :نقاط تثبيت  

C  :بست هاي راهنما   

D  :آب سرد  

E  :آب گرم  

F  :نقطه اندازه گيري شكم دادگي  

G  :لوله  
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هاي  براي سيستم) چرخه 1500(دماي باال  در يحرارت آزمون چرخه منظوره نمونه اي از مجموعه آزمون ب -3شكل 

  )Bفقط حوزه كاربرد ( متر ميلي 40اجزايي با قطر اسمي كمتر از  يحاو ساختمانلوله كشي داخل 

  

اين فضا نبايد كمتر از حداقل . لوله ها براي تمام نرگي هاي لوله ها بايد فراهم شودمنظور انبساط ه فضا ب

الزم به ذكر است كه براي نرگي هاي . مشخص شده توسط استاندارد مرجع باشد) LE(مقدار فاصله انبساطي 

  . منظور انبساط الزم نيسته اتصاالت، فضايي ب

باشد؛ يعني هيچ قطعه واسطة جاذب حرارت نبايد وجود زمون بايد مستقيم آب به درون مجموعه آورود 

  .  داشته باشد
  

  آزمونروش   7

متر باالي باالترين نقطه محور  5/0 1يفشار رتفاعا و Cº20 حداكثر يبا دما يمجموعه آزمون با آب  7-1

  .شودمي مركزي لوله جانبي بااليي، پر 

                                                
1 - Head 

A  :ورودي اب  

B  :نقطه اندازه گيري شكم دادگي  

C  :بست هاي تثبيت   

D  :نمابست هاي راه  
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هرگونه و  يبررس د و سپس ازنظر ظاهريشو يمحفظ ط ين شرايدر همدقيقه  15به مدت آزمون  مجموعه

  .گردد يثبت منشتي 

 يآزمون آب بندو دوباره  ؛)6بند (و مونتاژ محل اتصال اصالح شود  يبررس ،يدرصورت مشاهده نشت   7-2

  . تكرار شود 1- 7بند ريارائه شده در ز

  .گردد گزارش 8مطابق با بند مشاهدات و  دهآزمون متوقف ش مشاهده شود،اگر باز هم نشتي 

  .ادامه يابد 5-7تا  3-7بندهاي ريز، آزمون مطابق عدم مشاهده نشتي درصورت

، يرات ظاهرييا تغي ياز نشت يوجود هرگونه نشانه ا يمنظور بررسه ش مجموعه آزمون بين پايحدر   7-3

امه يا برن Aبرنامه از  چرخه 1500 تحت سردو  گرمجريان آب  ر درمعرضيمطابق با روش ز مجموعه آزمون

B، ط در يمح يدرصورت اختالف نظر، دما .گيرد يمقرار ، برحسب كاربردCº )5 ±20( نگه داشته شود .  

  :متر ميلي 40تر يا مساوي با وچكبراي اجزاء با قطر اسمي ك ).ليتر بر دقيقه 30دبي اسمي ( Aبرنامه 

  ه؛يثان )60±2( يبازه زماندر  ،)2± 93( Cº يبا دما ليتر آب) 30±5/0( - الف

  ه؛يثان )60±2( يدر بازه زماناستراحت و تخليه  -ب

  ه؛يثان )60±2( ي، در بازه زمان)5± 15( Cº يبا دما ليتر آب) 30±5/0( -پ

  ه؛يثان )60±2( يدر بازه زماناستراحت و تخليه  -ت

  ."الف"بازگشت به مرحله  -ث

  :متر ميلي 40از  براي اجزاء با قطر اسمي بزرگتر .)ليتر بر دقيقه 15دبي اسمي ( Bبرنامه 

  ه؛يثان )60±2( ي، در بازه زمان)2± 93( Cº يبا دما ليتر آب) 15±5/0( - الف

  ه؛يثان )60±2( يدر بازه زماناستراحت و تخليه  -ب

  ه؛يثان )60±2( ي، در بازه زمان)5± 15( Cº يبا دما ليتر آب) 15±5/0( -پ

  ه؛يثان )60±2( يدر بازه زماناستراحت و تخليه  -ت

  ."الف"شت به مرحله بازگ -ث

  .رديگ يانجام م يدما در نقطه ورود يري، اندازه گ"پ"و  "الف"الزم به ذكر است كه در مراحل 

متر  5/0 يفشار رتفاعا و Cº20 حداكثر يبا دما يمجموعه آزمون با آبچرخه،  1500 ليتكم پس از   7-4

  .شودمي باالي باالترين نقطه محور مركزي لوله جانبي بااليي، پر 

هرگونه و  بررسي شود و سپس ازنظر ظاهريمي حفظ در همين شرايط دقيقه  15به مدت آزمون  مجموعه

  .ثبت مي گرددنشتي 

 1مطابق با شكل هاي  فاصله آنها از همكه ( بست تكيه گاهيشكم دادگي در نقطه مياني دو هرگونه    7-5

كه شكم دادگي بزرگتر از  درصورتي. شودمي  بررسي) متر است 4/0، برابر با 3و مطابق با شكل  dn10، 2و 

dn1/0 ،شودمي  برحسب ميلي متر ثبتباشد.  
  

؛ و هرگونه نقص بازرسي شوند) جوشبازشدگي در خطوط  مانند(ازنظر ظاهري  اجزاء مجموعه آزمون   7-6

  .ثبت مي شود
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  گزارش آزمون  8

  :زير باشد اطالعاتبايد شامل آزمون گزارش 

 ها؛ يژگيو شماره استاندارد و ندارداستا نيا شماره - الف

حوزه هاي اتصال تحت آزمون و ) يها(شامل محل  )، اتصاالت، واشرهاها لوله(مشخصات كامل اجزاء  -ب

  ؛)UDو  BDيا  B(كاربردشان 

  ؛وسيبرحسب درجه سلس آزمون يدما -پ

  ؛)2- 7بند زير( حرارتينشتي قبل از آزمون چرخه  گونهمشاهده هرگزارش  -ت

نشانه اي از نشتي يا تغييرشكل هرگونه ، مانند حرارتيمشاهدات مرتبط درحين آزمون چرخه رش گزا -ث

  ؛)3-7بند زير(

  ؛)4-7بند ريز( يحرارتنتايج آزمون آب بندي پس از آزمون چرخه  -ج

  ؛)5-7بند ريز( يحرارتهرنوع شكم دادگي در انتهاي آزمون چرخه  -چ

بازشدگي  مانند ؛درحين آزمون يا بالفاصله پس از آن ،آزمون مجموعههرنوع تغيير در ظاهر اجزاء  -ح

  ؛)6- 7و  3-7 يربندهايز( جوشمشهود خطوط 

هر عاملي كه مي تواند بر نتايج اثر گذارد، از قبيل هرگونه رويداد يا جزئيات عملياتي، كه در اين  -خ

  استاندارد به آن اشاره نشده است؛

 .آزمون انجام تاريخ - د

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



  10

  پيوست الف                                                                  

  )اطالعاتي(

  كتابشناسي

  

ISO/DIS 13257 : 2009, Thermoplastics piping systems for non pressure 

applications - Test method for resistance to elevated temperature cycling 
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